
רשת דור 5 
ברוכים הבאים לעולם 
בטוח מתקדם ומהיר יותר

מתרחשת בברלין,  כבר  החכמות  הערים  מהפכת 
בטוקיו, בניו יורק ובערים נוספות בעולם, המתמודדות 
עומסי  ציבורית,  תחבורה  כגון  בוערות  סוגיות  עם 

תנועה, זיהום אויר, תברואה ואבטחה עירונית.

פרישת רשת  דור 5 המתחילה גם כאן תאפשר לערים 
בישראל לקחת חלק במהפכת הערים החכמות. 

אתם מוזמנים להצטרף ולנוע יחד איתנו במהירות 
לעתיד טוב, מתקדם ובטוח יותר!



•••
מהפכת הערים החכמות המתרחשת בערים מרכזיות 
בכל העולם, מביאה בשורה אמיתית למיליוני אנשים, 
הרבה  יותר,  מהירה  בתקשורת  מתחילה  המהפכה 

יותר מהירה!

המהפכה מתחילה גם כאן בישראל עם פרישת רשת 
דור 5 לתקשורת מהירה ובטוחה ביותר. 

משרד  בהובלת  לאומי  פרויקט  הוא   5 דור  פרויקט 
לחזית  ישראל  מדינת  את  יזניק  אשר  התקשורת, 
החברתי  החזון  את  ויהפוך  העולמית  הטכנולוגיה 

והאנושי שלנו למציאות חיה ונושמת. 

תחבורה 
חכמה

תברואה 
מהירה ויעילה 

ניהול עירוני 
חסכוני

לחזית  ישראל  מדינת  את  ותוביל   חיינו  את  תשנה   5 דור  טכנולוגית    .1
 הטכנולוגיה העולמית לצד המדינות המתקדמות בעולם.

2.  טכנולוגית דור 5 יעילה יותר ומאפשרת העברת מידע בקצב גבוה יותר 
 ובכך מקטינה את משך החשיפה לשידור תדרים.

3.  משדרי דור 5 יביאו לקיצור משך החשיפה לשידור קרינה בלתי מייננת 
 ולהפחתת עוצמות השידור.

4.  הטמעת טכנולוגית דור 5 תעשה על בסיס אתרים קיימים וכן באתרי
 שידור חדשים.

לשידור  החשיפה  את  מפחיתה  המשדרים  מספר  הגדלת   .5
עם  קשר  ליצירת  פחות  “מתאמץ”  אשר  האישי,  מהמכשיר 

מקור השידור.

תאפשר  המלאה  ופרישתה   5 דור  טכנולוגית  כניסת   .6
 חשיפה שוויונית יותר ונמוכה יותר לשידור בלתי מיינן.

ההספקים  את  קובע  הסביבה  להגנת  המשרד   .7
המרביים של מוקדי השידור ומנטר באופן רצוף כל 
אתר שידור באמצעות מערכת בקרה מהמתקדמות 

בעולם.

והגנת  בריאות  תקשורת,  הממשלה,  משרדי   .8
הרשויות  עם  מלא  בתאום  פועלים  הסביבה, 

להנות  בישראל  לציבור  לאפשר  המקומיות 
דאגה  תוך  מתקדמות,  תקשורת  מתשתיות 

בלתי מתפשרת לשלום הציבור ובריאותו. 

המשרדים   5 לדור  ההערכות  במסגרת   .9
ועוקבים  ההשלכות  כלל  את  בוחנים  השונים 

וכן  ובעולם  בארץ  בנושא  רלוונטיים  מחקרים  אחר 
להנחיות ארגון הבריאות העולמי בנושא זה.
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